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Aukeratu AMAIERA ABESTIA… 
 
Ama maite, Maria, 
egiguzu lagun 
zure bitartez Jesus 
ikusi dagigun. 

JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. 
Jesus betiko bizia. 

 
 
 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, BIHOTZ-BIHOTZETIK 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, ORAIN ETA BETI. 
 
 Zure antzera, Jauna, gaitezela ibili, 
 zure antzera, Jauna: on eginez beti. 
 
 
 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
 
2 Gure bihotz barruan biztu zure argia 
gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 
* Zabal, otoi, Jauna, nire begiak, 
ikus daiezan zure bihotzaren miragarriak. 
Bide-bazterrean nago-ta itsu, 
Zu, nire Jauna, Zu ikus zaidazan osatu naizu. 
 
Zabal, otoi, Jauna, nire eskuak: 
beude zabalik, ta biztu begiez bihotz ahulduak. 
Gatx guztien gaindi, noan zurekin; 
hartu eskutik, kurutzera ere joan ahal nadin. 
 
Zabal, otoi, Jauna, nire bihotza, 
entzun dagidan, behartsuen deian, Kristoren boza. 
Askorentzat hilda zagoz zu, Jauna: 
egon nirekin; inoiz galdu ez nadin biztu fedea. 
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galtzearena? damutasunez sartu gaitezan Jain-
koaren errukian: 
 
—Jesus Jauna, zure helburua Jainkoaren nahia 

egitea zan, erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, Jainkoaren erregetzaldia gauzatu 

zendun, Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, gure artean jarraitzaileak bila-

tzen dozuz, erruki, Jauna. 
 
 
Aintzarako 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
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ESKARIAK 
 
† Jesusen jarraitzaile izan gura dogunok, berak 
bultzaturik joten dogu erregu-otoitzera gure 
makaltasunak eta inguruko arazoak gogoan do-
guzala: 
 
—Elizearen alde: bere aginpideaz  eta elizkideen 

kopuruaz baino gehiago arduratu daiten bere 
seme-alaben arazoez, makaltasunetaz eta 
hezkuntzaz, Jesus Jaunaren jarraitzaile bi-
hurtu daitezan, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Euren herrialdeetatik iheska, bihozbakoen 

esku jausten, edo Mediterraneoko uretan ito-
ten, edo beste gogorkeria eta zuzengabekeria 
asko jasan behar dabenen alde: behar daben 
laguntza eta errukia aurkitu daiezan, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Beste herrialde batzuk menperatu, esplotatu 

eta ustiatu doguzan lurraldeok eske jatorku-
zan iheslariei ateak zabaldu deieguzan eta 
eskua luzatu, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Gure eliz alkarteak ebanjelioaren argipean 

bizkortu daitezan eta haren inguruan alkar-
tzeko gauza izan daitezan Jesusen taldeak 
eratuz, eskatu deiogun Jaunari. 
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Bai, libratu deust bizia heriotzatik, 
begiak malkotik, oinak jaustetik. 
Jaunaren aurrean ibiliko naz 
bizien lurraldean. R/. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Jainkoari adi egoteak eragozpenak ekarri daikez, ingurukoen 
haserrea biztu daike. Baina uste ona Jainkoagan jarriz, 
eroangarria egin daiteke haserre hori, eta pozean eta zorio-
nean bizi izan daiteke. Entzun! 
 
 
Isaias Profetearen liburutik   (Is 50, 5-9a) 
 
Jainko Jaunak belarria edegi deust, 
eta nik ez deutsat aurka egin, ez atzera jo. 
Bizkarra eskeini neutsen joten ninduenei, 
matrailak, bizarretik tiraka ebilzanei. 
Ez neutsen aurpegia alboratu irainei eta txistuei. 
Jauna dot laguntzaile; 
horregaitik, ez naz kikildu; 
horregaitik gogortu dot aurpegia, harekaitza lez, 
bai dakit-eta ez nazala lotsagarri geratuko. 
Ondoan dot defendatzailea: 
nork eroan ni auzitara? 
Aurkeztu gaitezan alkarregaz! 
Nork dau nigaz auzirik? Datorrela! 
Hara, Jainko Jauna dot laguntzaile: 
nork kondenatuko nau? 

Jaunak esana 
 



—   2   — 

† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko 24. 
domekako liturgia honen ospakuntzara. Esker 
onez onartu daigun, eta eskuzabalez erantzu-
teko grazia eskatu daigun. 
Jainkoaren erregetzearen barri emon ondoren, 
eta haren eraikuntzan jardun ondoren, Jesusek 
Jerusalemerako igokerea hasiko dau; eta lagun 
bila dabil: ez dauz gura badaezpadakoak edo 
duda-mudakoak, zintzoak eta ustea beragan da-
benak baino. Ea gure artetik ere sortu daiteke-
zan holangoak, batzuk baino ez bada ere. Goa-
zen! 
 
Sarrera-abestia 
 
ZU GABE, JESUS, NORA joango gara gu? 
Zuk betiko bizitzako hitzak, Jauna, dituzu. 
 

1 Zu gure maisu zaitugu, zu gure gidari 
zure hitza guretzat indar eta argi. 
2 Maitasunezkoa dogu, Jauna, zure hitza 
Zu zaitugu egia, bidea, bizia! 

 
 
Damu-otoitza 
Ez ete gara aldietara egokituegiak bizi? Ez ete 
gara bildur gure ziurtasunak eta egoera lasaia 
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(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
OTOITZA 
 
Erakutsi dozu zeure burua, Jesus, 
txarkeriaren aurka jokatuz 
eta osakuntzak gauzatzeaz batera 
Jainkoaren parkamena ere zabalduz. 
 
Baina egundoko oztopoak aurkitu dozuz: 
zure ingurukoek ez dabez ulertzen 
Jainkoaren doantasuna eta errukia; 
sendotasuna eta zigorra gura dauz. 
 
Emoiguzu, Jauna, bihozbarritzea, 
Jainkoaren doantasuna geuretzea 
eta senideen zerbitzuan bizi izatea: 
egunero ebanjelioan zeu bilatzea. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmo-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 

 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 
 
Erantzun salmoa 

 
 

R/. Jaunaren aurrean ibiliko naz bizien lurraldean. 
 
Maite dot Jauna, 
entzun dau-eta nire erregu-oihua, 
makurtu dau-eta nigana belarria, 
dei egin deutsadan egunean. R/. 
 
Herio-lokarriek inguratu ninduen, 
Herio-leizeko sareak harrapau; 
estu eta larri nintzan. 
Baina dei egin neutsan Jaunaren izenari: 
«Arren, Jauna, atera nagizu onik». R/. 
 
Errukiorra eta zintzoa da Jauna, 
gupidatsua gure Jainkoa. 
Jaunak zaintzen ditu xumeak: 
lur jota nengoan, eta salbau nau. R/. 
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—Jainkoaren hitzaren eta otoitzaren inguruan 
Jesusen jarraitzaile garala autortzen dogunok 
gure ziurtasunak eta ohiturak bazterreratu 
eta bihozbarritze ibilbidean sartu gaitezan, 
eskatu deiogun Jaunari. 

 
 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
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Bigarren irakurgaiari 
 

Sinismenean  bizi izateko erak egon daitekez. Santiagok be-
rea aurkezten deusku. Zelan bihozbarritzen dan Jesusen ingu-
ruan dabilana! 
 
 
Santiago Apostoluaren gutunetik   (St 2, 14-18) 
 
Ene senideok: Zertarako dau batek «nik badot fedea» esatea, 
egintzetan ez badau azaltzen? Holako fedeak salbau ete 
daike? 
Anaia edota arrebaren batek zer jantzirik edo eguneroko ja-
nik ez badau, eta zuetako batek esaten badeutse: «Zoaze 
bakean, berotu zaiteze eta ase», baina behar daben laguntza 
emoten ez, zertarako balio dau horrek? Bardin fedea ere: 
bera bakarrik, egintza barik, hilik dago. 
Norbaitek esan daike «zuk fedea dozula; nik, barriz, egin-
tzak». Bada, nik esaten deutsut: Erakutsi egidazu egintza 
bako zeure fedea, eta nik egintzen bidez erakutsiko deutsut 
neure fedea. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 
Jesusek bere jokabideaz gauzatu dauan apurke-
tea ez dabe ez onartu ez ulertu gura bere jarrai-
tzaile batzuk, eta haren haserreaz egingo dabe 
topo. Egin deiogun harrera on ebanjelioari Ale-
luia abestuz, zutunik. 

 
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen libu-
rutik   (Mk 7, 31-37) 
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Aldi haretan, itzi eban Jesusek Tiro aldea eta, 
Sidonetik, Galileako itsasora bihurtu zan barriro, 
Dekapolisko lurraldean zehar. 
Gizon gor eta berbamotel bat eroan eutsoen, 
eta eskua gainean ezarteko eskatu. Jesusek, 
jenteagandik aparte harturik, atzamarrak bela-
rrietan sartu eutsazan eta txistuz mihina ikutu. 
Gero, zerurantz begiratuz, zizpurua egin eta 
esan eutsan: «Effetá», hau da, «Edegi». Eta une 
berean, belarriak edegi jakozan, mihina askatu 
eta garbi berba egiten hasi zan. 
Jazotakoa inori ez esateko agindu eutsen Jesu-
sek; baina zenbat eta gehiago agindu, orduan 
eta gehiago zabaltzen eben. 
Zeharo harrituta, honan inoen: «Ondo egin dau 
dana: gorrei entzunazo eta mutuei berba era-
gin». 

Jaunak esana 
 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
 
Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 


